
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

رونلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

01a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.76  ) ( ةغرفم  )  ( 920  )  ( 490  ) 

 :- تايوتحملا  

نمل1- هنإ  هللاـب  تاداهـش  عبرأ  مهدـحأ  ةداهـشف  مهـسفنأ  ـالإ  ءآدهـش  مهل  نكي  ملو  مهجاوزأ  نومري  نيذـلا  و  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
 << نيقداصلا

-2. حضاو ريغ  لاؤس 
-3 << نيبذاكلا نم  ناك  نإ  هيلع  هللا  تنعل  نأ  ةسماخلا  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 << نيبذاكلا نمل  هنإ  هللاب  تاداهش  عبرأ  دهشت  نأ  باذعلا  اهنع  اؤردي  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-5 << نيقداصلا نم  ناك  نإ  آهيلع  هللا  بضغ  نأ  ةسماخلا  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-6 . ةحضاو ريغ  ةلئسأ 

01b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 431  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  73ةعوسوم 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 81نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
81

سمألا راوز 
557
راوزلا يلامجإ 

6849325

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
25

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
5416
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
22
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 
6

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 ( تياباغيم  6.11  ) ( ةغرفم  )  ( 776  )  ( 431  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << ميحر باوت  هللا  نأ  هتمحرو و  مكيلع  هللا  لضف  الول  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  رسفت 
هنإ2- هللاب  تاداهش  عبرأ  مهدحأ  ةداهشف  مهسفنأ  الإ  ءآدهـش  مهل  نكي  ملو  مهجاوزأ  نومري  نيذلا  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 

 << نيقداصلا نمل 
-3 << نيبذاكلا نم  ناك  نإ  هيلع  هللا  تنعل  نأ  ةسماخلا  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << نيبذاكلا نمل  هنإ  هللاب  تاداهش  عبرأ  دهشت  نأ  باذعلا  اهنع  اؤردي  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-5 << نيقداصلا نم  ناك  نإ  آهيلع  هللا  بضغ  نأ  ةسماخلا  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 6- ةميركلا ةيآلا  يف  بضغلاب  ةأرملاو  ةنعللاب  لجرلا  صيصخت  يف  ةمكحلا  ام 
؟ 7- طرتشي الوأ  انزلا  نم  هب  ينامر  اميف  يه  لوقتو  انزلاب  هب  اهتيمر  اميف   " لجرلا لوقي  نأ  طرتشي  له 
-8 << ميحر باوت  هللا  نأ  هتمحرو و  مكيلع  هللا  لضف  الول  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-9 . ةحضاو ريغ  ةلئسأ 

؟ 10- ناعللاب جوزلا  نع  دلولا  يفتني  له 

02a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  6.10  ) ( ةغرفم  )  ( 720  )  ( 314  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- بستكا  ام  مهنم  ئرما  لكل  مكل  ريخ  وه  لب  مكل  ارـش  هوبـسحت  مكنم ال  ةبـصع  كفإلاب  اوءآج  نيذـلا  نإ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
 << . ميظع باذع  هل  مهنم  هربك  ىلوت  يذلا  مثإلا و 

-2 <<. نيبم كفإ  اذه  اولاق  اريخ و  مهسفنأب  تانمؤملا  نونمؤملا و  نظ  هومتعمس  ذإ  آلول  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

02b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  6.05  ) ( ةغرفم  )  ( 693  )  ( 343  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << . ميظع هللا  دنع  وهو  انيه  هنوبسحت  ملع و  هب  مكل  سيل  ام  مكهاوفأب  نولوقت  مكتنسلأب و  هنوقلت  ذإ  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-2 << . ميظع ناتهب  اذه  كناحبس  اذهب  ملكتن  نأ  آنل  نوكي  ام  متلق  هومتعمس  ذإ  آلولو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 ............ << . مكتنسلأب هنوقلت  ذإ  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ىلإ  ةدوع 
؟ 4- ناسللاب مالكلا  يقلت  نوكي  فيك 
-5 << . نينمؤم متنك  نإ  ادبأ  هلثمل  اودوعت  نأ  هللا  مكظعي  ىلاعت << :  هللا  لوق  رسفت 
-6 << . ميكح ميلع  هللا  تايألا و  مكل  هللا  نيبيو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
متنأو ال7- ملعي  هللا  ةرخآلاو و  ايندلا  يف  ميلأ  باذع  مهل  اونماء  نيذلا  يف  ةشحافلا  عيـشت  نأ  نوبحي  نيذـلا  نإ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << . نوملعت
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

5471

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1تارامإلا

1يانورب
1ليزاربلا

4نيصلا
3ايناملأ

1كرامنادلا
1رئازجلا

2اسنرف
ةدحتملا 2ةكلمملا 

1ايسينودنأ
5تيوكلا

1ايبيل
1برغملا

7ادنلوه
2ايسور

13ةيدوعسلا
1نادوسلا

03a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  6.38  ) ( ةغرفم  )  ( 753  )  ( 390  ) 

 :- تايوتحملا  

؟)1- حضاو ريغ   ) ريزعتلا مكح  ام 
؟ 2- ةرخآلا يف  بذعي  له  ايندلا  يف  دحلا  هيلع  ميقي  مل  نم 
-3 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-4 << ميحر فوءر  هللا  نأ  هتمحرو و  مكيلع  هللا  لضف  الولو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
الولو5- ركنملا  ءآشحفلاب و  رمأي  هنإف  ناطيشلا  تاوطخ  عبتي  نمو  ناطيشلا  تاوطخ  اوعبتت  اونماء ال  نيذلا  اهيأي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

 << ميلع عيمس  هللا  ءآشي و  نم  يكزي  هللا  نكل  ادبأ و  دحأ  نم  مكنم  ىكز  ام  هتمحرو  مكيلع  هللا  لضف 
-6 ( ةحضاو ريغ   ) ةلئسألا
اوفعيلو7- هللا  ليبس  يف  نيرجاهملا  نيكاسملا و  ىبرقلا و  يلوأ  اوتؤي  نأ  ةعسلاو  مكنم  لضفلا  اولوأ  لتأي  و ال  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميحر روفغ  هللا  مكل و  هللا  رفغي  نأ  نوبحت  الأ  اوحفصيلو 
؟ 8- يصاعملا نم  ةيصعم  بكترا  اذإ  ملسملا  رتس  نع  لاؤس 
؟ 9- وفعلا ىنعم  ام 

؟ 10- حفصلاو ةرفغملا  نيب  قرفلا  ام 
؟ 11- ريزعتلا نع  لاؤس 
؟ 12- اياطخلا رفكي  ريزعتلا  له 
؟".. 13- مكل هللا  رفغي  نأ  نوبحت  الأ  ىلاعت ..."  هلوق  ىنعم  ام 
-14". موزللاو نمضتلاو  ةقباطملا  تالالدلا "  عاونأ  لوح  دئاوف 
؟"15- ريغنلا لعف  ام  ريمع  ابأ  اي  ثيدح "  نع  لاؤس 
-16 . هيلع خيشلا  قيلعتو  ثحب  ةءارق 

03b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.78  ) ( ةغرفم  )  ( 704  )  ( 350  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << . ميظع باذع  مهل  ةرخألاو و  ايندلا  يف  اونعل  تانمؤملا  تالفاغلا  تانصحملا  نومري  نيذلا  نإ  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-2 << . نولمعي اوناك  امب  مهلجرأ  مهيديأ و  مهتنسلأ و  مهيلع  دهشت  موي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 <<. نولمعي اوناك  امب  مهلجرأ  مهيديأ و  مهتنسلأ و  مهيلع  دهشت  موي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ميظع4- باذـع  مهل  ةرخألاو و  ايندـلا  يف  اونعل  تانمؤملا  تالفاغلا  تانـصحملا  نومري  نيذـلا  نإ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا 

<<.
-5 << . نيبملا قحلا  وه  هللا  نأ  نوملعي  قحلا و  مهنيد  هللا  مهيفوي  ذئموي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
؟"6- نولمعي اوناك  امب  مهلجرأ  مهيديأ و  مهتنسلأ و  مهيلع  دهشت  موي  ىلاعت "  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
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1دناليات
1سنوت
31اكيرمأ

ًايلاح 81نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003609

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103637545

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458446

راوزلا لجس 
105112

ةيمقرلا ةبتكملا 
723722

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108374311

؟ 7- لاقملا ناسلو  لاحلا  ناسل  نع  لاؤس 
نولوقي8- امم  نوؤربم  كئآلوأ  تابيطلل  نوبيطلا  نيبيطلل و  تابيطلا  تاثيبخلل ة  نوثيبخلاو  نيثيبخلل  تاثيبخلا  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

 << ميرك قزرو  ةرفغم  مهل 

04a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  6.24  ) ( ةغرفم  )  ( 729  )  ( 354  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- تارم  ثالث  مكنم  ملحلا  اوغلبي  مل  نيذلا  مكناميأ و  تكلم  نيذلا  مكنذئتسيل  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملادئاوفلا 
نوفاوط نهدعب  حانج  مهيلع  الو  مكيلع  سيل  مكل  تاروع  ثالث  ءآشعلا  ةالص  دعب  نم  ةريهظلا و  نم  مكبايث  نوعضت  نيح  رجفلا و  ةالص  لبق 

 << ميكح ميلع  هللا  تايألا و  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ضعب  ىلع  مكضعب  مكيلع 
هللا2- هتاياء و  مكل  هللا  نيبي  كلذـك  مهلبق  نم  نيذـلا  نذأتـسا  امك  اونذـئتسيلف  ملحلا  مكنم  لافطألا  غلب  اذإ  و  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميكح ميلع 
نأ3- ةـنيزب و  تاجربتم  ريغ  نهبايث  نعـضي  نأ  حانج  نهيلع  سيلف  احاكن  نوجري  يتلا ال  ءآـسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاـعت <<:  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميلع عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي 
؟ 4- ءاسنلا نم  دعاوقلا  نع  لاؤس 
ثالث5- مكنم  ملحلا  اوغلبي  مل  نيذـلا  مكناميأ و  تكلم  نيذـلا  مكنذـئتسيل  اونماء  نيذـلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا  ةداعإ 

حانج مهيلع  الو  مكيلع  سيل  مكل  تاروع  ثالث  ءآـشعلا  ةالـص  دـعب  نم  ةريهظلا و  نم  مكباـيث  نوعـضت  نيح  رجفلا و  ةالـص  لـبق  نم  تارم 
 << ميكح ميلع  هللا  تايألا و  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ضعب  ىلع  مكضعب  مكيلع  نوفاوط  نهدعب 

04b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 709  )  ( 332  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
هللا2- هتاياء و  مكل  هللا  نيبي  كلذـك  مهلبق  نم  نيذـلا  نذأتـسا  امك  اونذـئتسيلف  ملحلا  مكنم  لافطألا  غلب  اذإ  و  ىلاعت << :  هلوقريـسفت  ةداعإ 

 << ميكح ميلع 
نأ3- ةـنيزب و  تاجربتم  ريغ  نهبايث  نعـضي  نأ  حانج  نهيلع  سيلف  احاكن  نوجري  يتلا ال  ءآسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاعت <<:  هلوق  ريـسفت  ةداعإ 

 << ميلع عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي 
يف4- اهب  وعدي  ةبابـسلاب  ةراشإلاو  نيتدجـسلا  نيب  نيذخفلا  ىلع  نيديلا  عضو  ةلأسم  يف  ىلاعت  هللا  همحر  خيـشلا  ىلإ  تلـسرأ  ةلاسر  ةءارق 

 . ةالصلا
-5 . ريسفتلا ىلإ  ةدوع 
نأ6- ةـنيزب و  تاجربتم  ريغ  نهبايث  نعـضي  نأ  حانج  نهيلع  سيلف  احاكن  نوجري  يتلا ال  ءآسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاعت <<:  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 

 << ميلع عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي 
تاجربتم7- ريغ  نهبايث  نعـضي  نأ  حانج  نهيلع  سيلف  احاكن  نوجري  يتلا ال  ءآسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاـعت <<:  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا 

 << ميلع عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي  نأ  ةنيزب و 
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05a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.70  ) ( ةغرفم  )  ( 821  )  ( 384  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةشقانملا
نهءآنبأ2- وأ  نهتلوعب  ءآباء  وأ  نهءآباء  وأ  نهتلوعبل  الإ  نهتنيز  نيدبي  نهبويج و ال  ىلع  نهرمخب  نبرضيل  و  ىلاعت ...... << :  هللا  لوق  ريسفت 

.... << نهتاوخأ ينب  وأ  نهناوخإ  ينب  وأ  نهناوخإ  وأ  نهتلوعب  ءآنبأ  وأ 
؟ 3- ةأرملا ةنيزب  دارملا  ام 
؟".... 4- نهتلوعب ءآنبأ  وأ  نهءآنبأ  وأ  نهتلوعب  ءآباء  وأ  نهءآباء  وأ  ".... ىلاعت هلوق  ىنعم  ام 
ىلع5- اورهظي  مل  نيذلا  لافطألا  وأ  لاجرلا  نم  ةبرإلا  يلوأ  ريغ  نيعباتلا  وأ  نهناميأ  تكلم  ام  وأ  نهئآسن  وأ  ىلاعت .... << :  هللا  لوقريسفت 

 << نوحلفت مكلعل  نونمؤملا  هيأ  اعيمج  هللا  ىلإ  اوبوت  نهتنيز و  نم  نيفخي  ام  ملعيل  نهلجرأب  نبرضيال  ءآسنلا و  تاروع 

05b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 728  )  ( 340  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟ 2- ةأرملا ةنيز  يه  ام 
؟ 3- تنبلا جوز  نع  لاؤس 
؟ 4- ةيمرحملا نع  ةلئسأ 
؟5- بيبرلا وه  نم 
-6 . ةشقانملا
-7 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 

06a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.68  ) ( ةغرفم  )  ( 693  )  ( 393  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . قبس ام  ةمتت 
؟2- مراحملا مامأ  اهفشك  اهب  حومسملا  ةنيزلا  دح  نع  لاؤس 
؟ 3- هريغل مرحملاو  هتاذل  مرحملا  نع  لاؤس 
-4 . ةشقانملا
-5.... << ءآسنلا تاروع  ىلع  اورهظي  مل  نيذلا  لافطألا  وأ  لاجرلا  نم  ةبرإلا  يلوأ  ريغ  نيعباتلا  وأ  ىلاعت ........ << :  هللا  لوقريسفت 
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06b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.39  ) ( ةغرفم  )  ( 713  )  ( 364  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . قبس ام  ةمتت 
؟2- مراحملا ىلإ  رظنلا  دودح  نع  لاؤس 
؟3- هريغل مرحملاو  هتاذل  مرحملا  نيب  قرفلا  ام 
-4 << نوحلفت مكلعل  نونمؤملا  هيأ  اعيمج  هللا  ىلإ  اوبوت  نهتنيز و  نم  نيفخي  ام  ملعيل  نهلجرأب  نبرضيال  و  ىلاعت .... << :  هللا  لوقريسفت 
؟5- ميرحتلل نهلجرأب " نبرضيال  و   " ىلاعت هلوق  يف  يهنلا  له 

07a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( ةغرفم  )  ( 660  )  ( 301  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ربسفت  ةمتت 
عـساو2- هللا  هلـضف و  نم  هللا  مهنغي  ءآرقف  اونوكي  نإ  مكئآمإ  مكدابع و  نم  نيحلاصلا  مكنم و  ىمايألا  اوحكنأ  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريـسفت 

 << ميلع
-3 . ةيآلا ريسفت  ةمتت 
مكناميأ4- تكلم  امم  باتكلا  نوغتبي  نيذـلا  هلـضف و  نم  هللا  مهينغي  ىتح  احاكن  نودـجي  نيذـلا ال  ففعتـسيلو  ىلاـعت << :  هللا  لوقريـسفت 

ةايحلا ضرع  اوغتبتل  انـصحت  ندرأ  نإ  ءآغبلا  ىلع  مكتايتف  اوهركت  مكاـتاء و ال  يذـلا  هللا  لاـم  نم  مهوتاءو  اريخ  مهيف  متملع  نإ  مهوبتاـكف 
 << ميحر روفغ  نههاركإ  دعب  نم  هللا  نإف  نههركي  نم  ايندلا و 

07b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.43  ) ( ةغرفم  )  ( 637  )  ( 326  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- دبعلا ةبتاكم  نع  ةلئسأ 
-2 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟ 3- دبعلا ةبتاكم  نع  لاؤس 
ضرع4- اوغتبتل  انـصحت  ندرأ  نإ  ءآغبلا  ىلع  مكتايتف  اوهركت  ـال  مكاـتاء و  يذـلا  هللا  لاـم  نم  مهوتاءو  ىلاـعت ........ << :  هللا  لوقريـسفت 

 << ميحر روفغ  نههاركإ  دعب  نم  هللا  نإف  نههركي  نمو  ايندلا  ةايحلا 
-5 . ةشقانملا
-6 << ميحر روفغ  نههاركإ  دعب  نم  هللا  نإف  نههركي  نمو  ىلاعت ....... << :  هللا  لوقريسفت 
-7 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
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-7 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

08a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.31  ) ( ةغرفم  )  ( 672  )  ( 333  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةميركلا ةيآلأ  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-2 << نيقتملل ةظعومو  مكلبق  نم  اولخ  نيذلا  نم  الثمو  تانيبم  تاياء  مكيلإ  آنلزنأ  دقلو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 . ةشقانملا
يرد4- بكوك  اهنأك  ةجاجزلا  ةجاجز  يف  حابصملا  حابصم  اهيف  ةاكـشمك  هرون  لثم  ضرألا  تاومـسلا و  رون  هللا  ىلاعت << :  هللا  لوقريـسفت 

برضي ءآشي و  نم  هرونل  هللا  يدهي  رون  ىلع  رون  ران  هسسمت  مل  ول  ئيضي و  اهتيز  داكي  ةيبرغ  الو  ةيقرـش  ةنوتيز ال  ةكرابم  ةرجـش  نم  دقوي 
 << ميلع ئيش  لكب  هللا  سانلل و  لاثمألا  هللا 

؟ 5- هبحاص ليلضت  لطابلا  لوقلا  لاطبإ  نم  مزلي  له 
-6 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 

08b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( ةغرفم  )  ( 648  )  ( 324  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2
-3 << لاصألاو ودغلاب  اهيف  هل  حبسي  همسا  هيف  ركذي  عفرت و  نأ  هللا  نذأ  تويب  يف  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
بولقلا و4- هيف  بلقتت  اموي  نوفاخي  ةاكزلا  ءآتيإ  ةالـصلا و  ماقإ  هللا و  ركذ  نع  عيب  الو  ةراجت  مهيهلت  لاـجر ال  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << راصبألا

09a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( ةغرفم  )  ( 692  )  ( 353  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 << باسح ريغب  ءآشي  نم  قزري  هللا  هلضف و  نم  مهديزي  اولمع و  ام  نسحأ  هللا  مهيزجيل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 << لاصألاو ودغلاب  اهيف  هل  حبسي  همسا  هيف  ركذي  عفرت و  نأ  هللا  نذأ  تويب  يف  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 4- ةالصلا نع  ةلئسأ 
؟ 5- ةغللا يف  رودلا  ىنعم  ام 
؟ 6- طارصلا نع  لاؤس 
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-7 << لاصألاو ودغلاب  اهيف  هل  حبسي  همسا  هيف  ركذي  عفرت و  نأ  هللا  نذأ  تويب  يف  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
هيف8- بلقتت  اموي  نوفاخي  ةاكزلا  ءآتيإ  ةالـصلا و  ماقإ  هللا و  ركذ  نع  عيب  الو  ةراجت  مهيهلت  لاجر ال  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 

 << راصبألا بولقلا و 
-9 << باسح ريغب  ءآشي  نم  قزري  هللا  هلضف و  نم  مهديزي  اولمع و  ام  نسحأ  هللا  مهيزجيل  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

09b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.30  ) ( ةغرفم  )  ( 631  )  ( 316  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- دئاوفلا  ةمتت 
هدنع2- هللا  دجوو  ائيـش  هدجي  مل  هءآج  اذإ  ىتح  ءآم  نائمظلا  هبـسحي  ةـعيقب  بارـسك  مهلامعأ  اورفك  نيذـلا  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << باسحلا عيرس  هللاو  هباسح  هافوف 
جرخأ3- آذإ  ضعب  قوف  اهـضعب  تاملظ  باحـس  هقوف  نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هاشغي  يجل  رحب  يف  تاملظك  وأ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << رون نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجي  مل  نمو  اهاري  دكي  مل  هدي 
-4 . ةشقانملا
-5 << رون نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجي  مل  نمو   : >> ............. ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 
ميلع6- هللا  هحيبستو و  هتالص  ملع  دق  لك  تافآص  ريطلا  ضرألا و  تاومسلا و  يف  نم  هل  حبسي  هللا  نأ  رت  ملأ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

 << نولعفي امب 

10a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.70  ) ( ةغرفم  )  ( 671  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2. ةحضاو ريغ  ةلئسأ 
-3 << ريصملا هللا  ىلإو  ضرألا  تاومسلا و  كلم  هلل  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 . ةشقانملا
-5 << رون نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجي  مل  نمو   : >> ............. ىلاعت هلوقريسفت  ةداعإ 
هللا6- هحيبستو و  هتالـص  ملع  دـق  لك  تافآص  ريطلا  ضرألا و  تاومـسلا و  يف  نم  هل  حبـسي  هللا  نأ  رت  ملأ  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةداعإ 

 << نولعفي امب  ميلع 
-7

10b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( ةغرفم  )  ( 678  )  ( 333  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟" 2- نولعفي امب  ميلع  هللا  هحيبستو و  هتالص  ملع  دق  لك  تافآص  ريطلا  و   "... ىلاعت هلوق  نع  ةلئسأ 
-3 << ريصملا هللا  ىلإو  ضرألا  تاومسلا و  كلم  هلل  و  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةداعإ 
ءآمسلا4- نم  لزني  هلالخ و  نم  جرخي  قدولا  ىرتف  اماكر  هلعجي  مث  هنيب  فلؤي  مث  اباحس  يجزي  هللا  نأ  رت  ملأ  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةداعإ 

 << راصبألاب بهذي  هقربانس  داكي  ءآشي  نمع  هفرصي  ءآشي و  نم  هب  بيصيف  درب  نم  اهيف  لابج  نم 
-5 << راصبألا يلوأل  ةربعل  كلذ  يف  نإ  راهنلاو  ليلا  هللا  بلقي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
يشمي6- نم  مهنم  نيلجر و  ىلع  يشمي  نم  مهنم  هنطب و  ىلع  يشمي  نم  مهنمف  ءآم  نم  ةبآد  لك  قلخ  هللا  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ريدق ئيش  لك  ىلع  هللا  نإ  ءآشي  ام  هللا  قلخي  عبرأ  ىلع 
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